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Po 10 kolech skončila na hřišti lídra soutěže lhenická série bez prohry!
Sudí: Blažek – Hort,Ridvan
Delegát JčKFS: Zedník
Branka: 43.‘ – Ira
Sestava:
P.Boška
K.Muška
(K) M.Bárta
J.Růžička
J.Motz
T.Tůma
R.Pořádek
J.Beran
J.Babůrek
(70.‘ O.Jakl) (86.‘J.Gregora)
R.Švec
P.Lukšovský
(85.‘P.Borovka)
Dále
do
hry
připraveni:

gólman

P.Trnka.

Ze soupisky domácích, Zlivských: Hanzal – Vojč,, Ira, Zrun, Klimeš, Sochor, Kubeš, Boubal, Tupý, Hanousek
(K),
Kubaško
–
Dražan,
Tesař,
Grill,
Brašnička.
V 1.kole ve Štěkni a pak až ve 12.kole ve Zlivi našli Lheničtí přemožitele (v sérii bez prohry 5 výher, 5
remíz), aby i tady byli vedoucímu celku soutěže na jeho hřišti rovnocenným sparingpartnerem a zejména v
předváděné hře ve 2.poločase mohli pomýšlet na možné prodloužení série v neporazitelnosti…..
V 1.poločase byli domácí herně lepší.. Byli to také oni, co jako první ohrožovali Boškovu branku. Ve 12.‘ se
hosté dopustili chyby v obraně při otálení s odkopem a jejich strážce branky musel nadvakrát zasahovat.
Běžela 20.‘ a z trestného kopu ze 30m směr změnivší míč o lhenickou zeď pořádně vystrašil gólmana Bošku.
Ten byl však na správném místě, aby ve 23.‘ další střelecký zlivský pokus tentokráte skončil na spojnici tyče
a břevna jeho branky a ve 26.‘ znovu čelil zlivské střele, kterou stačil jen vyrazit a dorážku již z prázdné
branky pohotově vykopl na roh Beran.Ve 34.‘ se nebezpečně útočně předvedli Lheničtí, to když dvojice
Lukšovský – Pořádek v brejku přehrála zlivskou obranu a druhý jmenovaný z voleje jen Zlivským oplatil
„orazítkování“ břevna. Ve 40.‘ měli po nakrátko rozehraném rohovém kopu další střeleckou příležitost, ale
Beran mířil těsně vedle domácí branky. Ve 43.‘ Zlivští přeci jen zúročili herní převahu, kdy po autovém
vhazování a následných rychlých výměnách míče v přihrávkách prostřelil míč do sítě na bližší tyči Ira (1:0).
Druhý poločas byl ve znamení viditelné snahy Lhenických po vyrovnání. Hráli odvážněji, útočněji, ale byli to
domácí, kteří v 51.‘ šli do brejku, ale Boška jejich samostatný nájezd zlikvidoval a svůj tým podržel. V 58.‘
přišla lhenická odplata v obdobném provedení a se shodným neúspěšným zakončením, když po Pořádkově
uvolnění v nájezdu na gólmana Hanzala ztroskotal Lukšovský. V 62.‘ byli Lheničtí znovu blízko vyrovnání po
hlavičce Mušky z Tůmova centrovaného míče, mezi tyčemi však neskončila. Pochopitelné lhenické ofenzivní
naladění mohlo být ztrestáno v 78.‘ zblízka a v tísni, ale Boška v bráně byl proti. V závěru utkání si Zlivští
těsné vedení pohlídali, Lhenické k ničemu nebezpečnému gólovému nepustili a dovedli zápas k
jednobrankovému vítězství.

